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WATCHMAN
ÄŒtvrtek, 11 kvÄ›ten 2017

UÅ¾ dlouho jsme tu nemÄ›li nÄ›jaké psaní o zajímavostech ze svÄ›ta, nÄ›jaký cestopis - a tak jsem s povdÄ›kem pÅ™ijala velm
zajímavé a úsmÄ›vné povídání na&scaron;eho "toulavého", který poslal vzpomínku na jednu ze svých mnoha toulek. KdyÅ¾
se tak na tamÄ›j&scaron;í krajinu koukám, Å™íkám si: "Je to tam hezké, barevné, ale nejspí&scaron; tam bylo
setsakramentské horko!"

Jít s dobou je dneska nutnost, kdyÅ¾ nechce&scaron;, aby tÄ› pÅ™eválcovala. PÅ™izpÅ¯sobit se je taky
protoÅ¾e jsou v souÄ•asnosti v kurzu detektivky, zdvihl jsem hozenou rukavici, kdyÅ¾ se onehdy objevila pÅ™ede mnou. A tak
jsem dnes pÅ™ijel do národního parku Arches v Utahu ne jako zvídavej turista, ale jako zvídavej detektiv! To proto, abych se
tu pokusil najít Watchmana. A jednou pro vÅ¾dy taky jeho tajemství, tenhle voÅ™ech, rozlousknul! Jestli existuje, nebo ne!
PÅ™iznám se, Å¾e mi uÅ¾ dlouho leÅ¾í v hlavÄ›, jak to s ním ve skuteÄ•nosti je. ProtoÅ¾e Watchman, nejspí&scaron; asi mí
hlídaÄ• toho v&scaron;eho tady, jak uÅ¾ samo jméno napovídá, je nÄ›co jako Yetti, SnÄ›Å¾nej muÅ¾. Taky se po nÄ›m zacho
jen pár stop a dal&scaron;í se hledají tÄ›Å¾ko. Navíc, dvÄ› fotky, co vlastním, nejsou moc prÅ¯kazný, Å¾e existuje, nebo by mo
existovat. ProtoÅ¾e kdo ví, jestli to není podvrh, coÅ¾ v dne&scaron;ní digitální dobÄ› jde udÄ›lat snadno a tÄ›Å¾ko se to odha
ZároveÅˆ ale nejde vylouÄ•it, Å¾e existuje, dokud se definitivnÄ› neprokáÅ¾e, Å¾e neexistuje! CoÅ¾ pÅ™ipou&scaron;tím, tak
prokazuje tÄ›Å¾ko, jestli neexistuje. Mám jenom dvÄ› stopy, Ä•eho se chytit &ndash; jednak ty fotky, u kterých ale nedokáÅ¾
urÄ•it, jestli jsou pravý, nebo je to habaÄ•Å¯ra autorÅ¯ díky photoshopu na naivní lidi, jako jsem já. A potom je&scaron;tÄ›
návod, kde ho hledat &ndash; asi 4 míle od Visitor Centra. Jestli se myslí vzdu&scaron;nou Ä•arou, nebo je to vzdálenost
na tady se kroutící páteÅ™ní asfaltce, procházející celým parkem, to uÅ¾ jsem z Ä•lánku Amíka, kde jsem kdysi dávno tu první
fotku Watchmana objevil, rozhodnÄ› nepoznal. Na druhý fotce se s ním dokonce vyfotili tÅ™i maníci, tak jsem aspoÅˆ získal
pÅ™edstavu o jeho velikosti &ndash; odhadem tak 8 - 10 m ve vzpÅ™ímený poloze. Zajímavý ov&scaron;em je, Å¾e kdyÅ¾ jse
za Ä•as zase na Watchmana vzpomnÄ›l, uÅ¾ jsem nikde Å¾ádnou jeho fotku nena&scaron;el. Dokonce ani ty první dvÄ›!
Internet se mezitím promÄ›nil, zpÅ™ehlednil, nÄ›který vyhledávaÄ•e zmizely, vznikly nový, který podle správcÅ¯ nemravný fotky
uklidily z veÅ™ejnÄ› pÅ™ístupných míst, a schovaly je mezi nemravný. A i kdyÅ¾ uÅ¾ je to dávno, protoÅ¾e tenkrát byl interne
je&scaron;tÄ› hodnÄ› mladej, poÅ™ád se vod tý doby nedokáÅ¾u rozhodnout, jestli byly ty fotky fakt pravý, nebo to byl jenom
zdaÅ™ilej podvrh.
Tomu by nasvÄ›dÄ•ovalo to, Å¾e uÅ¾ jsem jiný nikdy nena&scaron;el. PÅ™estoÅ¾e kolega v práci tvrdí,
internetu je dneska v&scaron;echno. AspoÅˆ tedy to, co se stalo a existuje od jeho roz&scaron;íÅ™ení mezi &scaron;irokou
veÅ™ejnost. Taky je tam spousta vÄ›cí, taky balastu; jde o to, jak co najít. JenÅ¾e, kdyÅ¾ neví&scaron;, kde hledat, nebo jak s
ptát? CoÅ¾ není v tomhle pÅ™ípadÄ› zas tak divný &ndash; nevím totiÅ¾, jestli Watchmanovi taky tak místní Å™íkají, jako ten
pokud existuje - protoÅ¾e pod tímhle oznaÄ•ením si ho zkrátka nevygÅ¯gluje&scaron;. Ten Amík tenkrát, co se s jeho fotem
na svých stránkách nepokrytÄ› chlubil, ho pÅ™edstavoval jako nÄ›co tajemnýho, co tady drÅ¾í úÅ™ady v tajnosti, pod pokliÄ•k
TakÅ¾e tÄ› na nÄ›j oficiálnÄ› nikdo neupozorní a proto se o týhle naprostý raritÄ› nikde nedoví&scaron;! Å½ádný informace na
webových stránkách národního parku Arches se o nÄ›Ä•em takovým vÅ¯bec nezmiÅˆují! ÄŒili, jakoby takovou kuriozitu tady ani
snad nemÄ›li, a nebo spí&scaron; ani nechtÄ›li mít. Kuriozitu, kterou by si kaÅ¾dej jenom trochu pÅ™i smyslech urÄ•itÄ› povaÅ
pÅ™idal k ní chytrý povídání &ndash; prostÄ› pÅ™íbÄ›h. TÅ™eba o tom, jak se tu Watchman objevil, kdy a proÄ•. Jak se to tak
tÅ™eba na zámku s Bílou paní nebo ÄŒerným rytíÅ™em. Aby byl zkrátka dobrej dÅ¯vod se tam jít podívat.
CoÅ¾ se dá pak
vÅ¾dycky patÅ™iÄ•nÄ› i ekonomicky zhodnotit. Tady v Americe i bez stra&scaron;idel jinak celkem bÄ›Å¾nej standard u
v&scaron;eho, na Ä•em by se to dalo jenom trochu. KdyÅ¾ nÄ›kde není nic zajímavýho, aby tam pÅ™ilákali turisty, tak tam nÄ
neobvyklýho zajímavýho prostÄ› udÄ›lají. Aby na sebe upozornili &ndash; u nás se takhle tÅ™eba rychle rozmnoÅ¾ily z evropsk
dotací postavený rozhledny, postavený i na místech, kde z nich není nic zajímavýho vidÄ›t (inu, dotace). ProtoÅ¾e takových mís
jinak niÄ•ím zvlá&scaron;tním nevynikajících, je v&scaron;ude spousta. Tady jsem toho zviditelnÄ›ní místních na svých cestách
vidÄ›l mnoho &ndash; obrovský sochy bizona, krávy, meruÅˆky, &scaron;i&scaron;atýho míÄ•e z americkýho fotbalu nebo tÅ™e
krytýho vozu prvních kolonistÅ¯, postavenýho uprostÅ™ed niÄ•eho.
JenomÅ¾e konkrétnÄ› v pÅ™ípadÄ› Watchmana tohle ta
mÄ› neznámých dÅ¯vodÅ¯ neplatí. Tady si takový pÅ™írodní zvlá&scaron;tnosti neváÅ¾í, dokonce se tváÅ™í, Å¾e neexistuje &
jestli tedy existuje :-))) Na druhou stranu chápu, Å¾e v tomhle parku je tÄ›ch pozoruhodností tolik, Å¾e jednu navíc tu klidnÄ›
oÅ¾elí, zvlá&scaron;Å¥, kdyÅ¾ vypadá, jak vypadá. CoÅ¾ zvlá&scaron;Å¥ u bigotních katolíkÅ¯ urÄ•itÄ› nebude vyvolávat
pÅ™íli&scaron;ný nad&scaron;ení. AlespoÅˆ jsou tolerantní. To muslimové by ho nejspí&scaron; zakryli a ti radikální asi hned
vyhodili do vzduchu, aby nepohor&scaron;oval. Jako ty dvÄ› sochy BuddhÅ¯ v bámijánským údolí v Afghánistánu v roce
2001, protoÅ¾e se v islámu nesmí zobrazovat sochy nebo obrazy lidí.
A tak jsem tu. Abych zjistil, jestli jsem naivní, kdyÅ¾
jsem v existenci Watchmana pÅ™esto uvÄ›Å™il. ProtoÅ¾e, marná sláva, kdyby byl fakt skuteÄ•nej, je to aÅ¾ k neuvÄ›Å™ení,
podobnej je originálu co vlastní polovina lidstva. Vzhledem k tomu, Å¾e tohle je ale hodnÄ› moc divný místo na týhle planetÄ›, o
Ä•emÅ¾ se kaÅ¾dej snadno pÅ™esvÄ›dÄ•í náv&scaron;tÄ›vou tÅ™eba zdej&scaron;í ÄŽáblovo zahrady (Devils Garden), nebo
pece (Fierry Furnace) &ndash; ta je taky dobrá, a nakonec ani ten Viklan (Balanced Rock) není vÅ¯bec marnej, nemusí to
být zase tak úplnÄ› nemoÅ¾ný, jak by se mohlo snad nÄ›komu na první pohled zdát.
PÅ™i mých pÅ™edcházejících náv&scaron;tÄ›vách tady jsem na nÄ›ho ale nenarazil. Zato jsem si ovÄ›Å™il, Å¾e o nÄ›m fak
nikde Å¾ádná zmínka. Å½ádný foto nikde nebo bod na mapÄ› na nÄ›j neupozorÅˆuje i kdyÅ¾ jinak je popis kdejakýho jenom
trochu zajímavýho místa nebo objektu nejen v tomhle národním parku tady naprostá samozÅ™ejmost! A to bylo pro mÄ›
vopravdu hodnÄ› podivný a tím pádem i podezÅ™elý, Å¾e jsem trochu znejistÄ›l. Tak, je pravda, Å¾e se hodnÄ› podobá mýmu
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malýmu pÅ™íteli &ndash; samozÅ™ejmÄ›, kdyÅ¾ je patÅ™iÄ•nÄ› rozparádÄ›nej :-). Tak by se nebylo Ä•emu divit, Å¾e na Wa
ze zdej&scaron;ích oficiálnÄ› neupozorÅˆuje. Vzhledem k prudérní, Puritány nastavený morálce tady v celý Americe. TakÅ¾e
jeho ignorování by zase jen mohlo potvrzovat jeho existenci!
Na svých stránkách Amík tenkrát dokonce psal, Å¾e ani
místo, kde Watchmana najde&scaron;, ne-mÅ¯Å¾e veÅ™ejnÄ› sdÄ›lit. Ale, kdyÅ¾ si mu napí&scaron;e&scaron;, po&scaron;le
info, kde pÅ™esnÄ› ho najde&scaron;. TakÅ¾e mÅ¯Å¾e jenom napsat obecnÄ› Å¾e je 4 míle od vizitoráku. A tak mÄ› napadlo
není nakonec tak, Å¾e skuteÄ•nej stráÅ¾ce je vlastnÄ› schovanej &ndash; asi spí, nejspí&scaron;. A je z nÄ›ho vidÄ›t jenom te
jeho malej ztopoÅ™enej pÅ™ítel! CoÅ¾ by zase dalo ostatním rozmÄ›rÅ¯m Watchmana ale úplnÄ› jiný parametry! Å˜ek´ bych ta
KolodÄ›je, to minimálnÄ›, jestli ne vÄ›t&scaron;í!
Tedy, podobnej mýmu malýmu pÅ™íteli je, aÅ¾ na ten roláÄ•ek ov&scaron;
co nemá. Ale, tady je to bez nÄ›j zkrátka taková móda, Å¾e ho tu vÄ›t&scaron;inou nemají. Asi nÄ›co jako pÅ™evzaly Å¾eny od
pornohereÄ•ek vyholování. A hned to zdÅ¯vodnily hygienou, aÄ•koliv celý vÄ›ky pÅ™edtím to nikdo neÅ™e&scaron;il, protoÅ¾e
nikomu ani nevadilo :-). UÅ¾ LáÄ•a, kdyÅ¾ se sem ve dvaapadesátým dostal a musel se kvÅ¯li získání obÄ•anství pÅ™ihlásil d
armády a jít bojovat do Koreje, mi Å™íkal, Å¾e to vidÄ›l u spolubojovníkÅ¯. Å½e je to tady takovej místní zvyk, nemít rolák. U
Å½idÅ¯ asi danej jejich náboÅ¾enstvím nebo tradicí a prostÅ™edím, odkud mají svý koÅ™eny. No a vÄ›t&scaron;ina ostatních,
proÄ•, to nejspí&scaron; od nich pÅ™evzala jako módní prvek, protoÅ¾e s moÅ¾nou hygienou to v týhle Ä•istotou pÅ™ímo pos
nemÅ¯Å¾e v Å¾ádným pÅ™ípadÄ› souviset. Tady ne! Stránky Amíka jsem uÅ¾ dávno zapomnÄ›l a kdo ví, jestli je&scaron;tÄ
Jenom ve mnÄ› z nich zbylo to tajemství, který Watchmana tady provází, kdyÅ¾ se o nÄ›m podle Amíka nemÅ¯Å¾e&scaron; an
nikde s nikým bavit, kdyÅ¾ úÅ™ednÄ› neexistuje. ÄŒili, PTÁT SE na nÄ›j je zhola nemoÅ¾ný. NÄ›co, jako by sis tím právÄ› za
pobyt v kriminálu, nebo tak nÄ›co. Taky, jaký by asi tak mÄ›lo význam se na nÄ›j ptát tÅ™eba ranÄ•era, kdyÅ¾ nevím, jestli mu
tak Å™íkají i ostatní. No, moÅ¾ná by &scaron;el popsat podle vzhledu &ndash; tedy jeho malýho pÅ™ítele, jestli je to jak si mys
Ale, do toho bych se tady urÄ•itÄ› veÅ™ejnÄ› nechtÄ›l pou&scaron;tÄ›t i kdybych na to svojí angliÄ•tinou mÄ›l. CoÅ¾ ale stejnÄ
takÅ¾e je to vlastnÄ› jedno..
A tak jsem doma, je&scaron;tÄ› pÅ™ed cestou, pÅ™i její pÅ™ípravÄ›, zapích´ kruÅ¾ítko do ma
zjistil, kde tady prochází hranice Ä•tyÅ™ mílí od vizitoráku. A taky pÅ™ibliÅ¾nÄ› odmÄ›Å™il tuhle vzdálenost na málo podrobný
na vyhlídkový asfaltce, to dá rozum. BohuÅ¾el se v tomhle prostoru nacházelo i nÄ›kolik odboÄ•ek na pra&scaron;ný cesty,
vedoucí pÅ™eváÅ¾nÄ› v písku, kam mÅ¯Å¾e&scaron; vÄ›t&scaron;inou jenom s károu 4x4 a vysokým podvozkem. Tedy, nic p
mÄ›. To byla &scaron;patná zpráva, protoÅ¾e by mohl být i nÄ›kde tam, v pustinÄ›.
Kdybych se na takový cestÄ› nÄ›kde zahrabal, taky bych se odtud uÅ¾ nemusel dostat zpátky &ndash; z lokality, kde
nemusí&scaron; potkat lidi klidnÄ› nÄ›kolik dní a na teplomÄ›ru má&scaron; pÅ™es tÅ™icet uÅ¾ brzy ráno. Navíc pÅ™i neregis
aby se o tobÄ› vÅ¯bec vÄ›dÄ›lo, to tady nemÅ¯Å¾u v Å¾ádným pÅ™ípadÄ› riskovat. Na pÅ™ípadnej prÅ¯zkum okolní pou&sca
tak káru musel &scaron;krtnout. V úvahu pÅ™ipadalo vytipovat dvÄ› tÅ™i cesty a zkusmo je projít pár mil pÄ›&scaron;ky, kdyÅ¾
Watchmana z hlavní, na který jsem ho pÅ™edtím nikdy nevidÄ›l, nenajdu. Malej problém je tu akorát chodit mimo vyznaÄ•ený
cesty, pokud k tomu nemá&scaron; svolení správy parku. Pak to je tady zakázaný. A to kvÅ¯li moÅ¾nýmu po&scaron;lapání
&bdquo;Crypto-biotic Soil Crusts&ldquo;, coÅ¾ je vlastnÄ› taková naÄ•ernalá Å¾ivá biologická hmota, aÅ¾ 10 cm silná kÅ¯ra,
která tu sem tam nÄ›kde tvoÅ™í povrch zdej&scaron;í pou&scaron;tÄ›. Obsahuje totiÅ¾ kolonizující Å¾ivot &ndash; pÅ™eváÅ¾
bakterie, mechy, li&scaron;ejníky, ale hlavnÄ› sinice Cyanobacteria &ndash; jo, pÅ™esnÄ› tyhle Å™asy, o nichÅ¾ se pÅ™edpo
Å¾e nejspí&scaron; pomohly zásadnÄ› s roz&scaron;íÅ™ením Å¾ivota tady na planetÄ›! Uhlík z atmosféry vázaly na pÅ¯du a
naopak do atmosféry vypou&scaron;tÄ›ly kyslík. ÄŒímÅ¾ vytvoÅ™ily podmínky pro Å¾ivot i jiných forem Å¾ivota.
Tahle Å¾ivá pÅ¯da váÅ¾e k sobÄ› pomocí bohatý sítÄ› vláken Ä•ástice hornin, který tak tvoÅ™í stabilní povrch, kterej je pak
odolnej vÅ¯Ä•i vÄ›tru a vodní erozi. A tím se pomalu postupnÄ› pÅ™emÄ›Åˆuje mrtvá pou&scaron;Å¥, tvoÅ™ením humusu pÅ™
odumírání týhle hmoty, aby se tu mohly uchytit rostliny. Biologická kÅ¯ra totiÅ¾ váÅ¾e do pÅ¯dy dusík, vodu a dal&scaron;í
Å¾iviny a organický látky, který rostliny k Å¾ivotu potÅ™ebují. A tak je jasný, Å¾e &scaron;lapat po takových základních kamen
Å¾ivota tady pÅ™i pÅ™istiÅ¾ení ti vyjde na pÄ›knÄ› velikej flastr. CoÅ¾ pÅ™i mých moÅ¾nostech by mi hodnÄ› znepÅ™íjem
pobyt! I z malýho po&scaron;lapání se to tu obnoví aÅ¾ po minimálnÄ› sedmi letech, pÅ™i vÄ›t&scaron;ím, tÅ™eba od káry, tak
za padesát. Ale, to neznamená, Å¾e bys tu nemohl mimo oficiální cesty vÅ¯bec chodit. Je to pÅ™ece národní park pro
lidi! Má sice chránit pÅ™írodu, ale taky umoÅ¾nit lidem jí vÅ¯bec vidÄ›t a dostat se do ní! A protoÅ¾e se tu nachází i mnoho
atraktivních, pro lezce vhodných, samostatnÄ› stojících skal, jako tÅ™eba populární 40 m vysoká Sova (Owl Rock), tak se
k nim z hlavní nebo parkovi&scaron;tÄ› musí&scaron; nÄ›jak dostat. TakÅ¾e se nahlásí&scaron; správÄ› parku,
dostane&scaron; svolení a pohyb a poÄ•et lidí je zároveÅˆ regulovanej. RanÄ•er si tÄ› mÅ¯Å¾e zkontrolovat, takÅ¾e se kaÅ¾de
toho i chová. ÄŒili, není to tak, jak by rádi zelení ekoteroristi u nás &ndash; absolutní zákaz vstupu na vykolíkovaný území
s nepÅ¯vodní pÅ™írodou pod bohulibým dÅ¯vodem ochrany pÅ™írody na vÄ›Ä•ný Ä•asy. Asi jak jsou zvyklí z nedávných dob vl
bol&scaron;evika. NeÅ¾ vyjedu na prÅ¯zkum, stavím se je&scaron;tÄ› v náv&scaron;tÄ›vnickým stÅ™edisku. Pro dÅ¯leÅ¾itý
informace, jako je poÄ•así a taky co je novýho od mý poslední náv&scaron;tÄ›vy tady. Å½ádný jeho foto poÅ™ád nikde, ani
v mapÄ› nic, mezi suvenýry pro turisty taky nic, takÅ¾e nový je tu od posledka jenom ten novej vizitorák, co tu postavili. Taky
klimo&scaron;ka v nÄ›m má poÅ™ád standardnÄ› 68 nastavených stupÅˆÅ¯, prostÄ›, v&scaron;echno pÅ™i starým. NechtÄ›jí z
nikoho z náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯ pÅ™ipravit vo ten skvÄ›lej záÅ¾itek, kdyÅ¾ pak vyjde&scaron; do tý stovky venku a
dostane&scaron; tak poÅ™ádnou ránu do palice :-). Dneska je na&scaron;tÄ›stí jenom devadesátka (32°C), ale taky je
je&scaron;tÄ› brzy dopoledne, Å¾e jo. To, Å¾e jsem uÅ¾ Å¾ádný fotky Watchmana potom nikde nena&scaron;el, pokud tad
nÄ›kde je, si vysvÄ›tluju taky tím, Å¾e vÄ›t&scaron;ina uÅ¾ivatelÅ¯ netu se uÅ¾ pohybuje nÄ›jakej Ä•as mimo mý zorný pole. T
nepohybuju já. Na Instagram, You Tube, Twitter nebo FB Ä•i jak se v&scaron;echny ty sociální sítÄ› dneska jmenujou,
nechodím. A stejnÄ› by tam admini Watchmana urÄ•itÄ› dlouho nenechali, protoÅ¾e jsem sly&scaron;el, Å¾e zveÅ™ejÅˆovat i
Ä•ásti, navíc je&scaron;tÄ› ve ztopoÅ™eným stavu, je tam zakázaný. Tak, Watchman za to sice nijak nemÅ¯Å¾e, Å¾e jeho pen
ztopoÅ™enej, protoÅ¾e k tomu má nepochybnÄ› svý dÅ¯vody a chová se naprosto pÅ™irozenÄ›, ale vykládejte to místním
PuritánÅ¯m. Tohle pÅ™ece není film, aby hlavy pomazaný zakazovaly ukazovat ztopoÅ™ený pÅ™irození jako nemravnost, kdyÅ
nejedná o porno!
ProtoÅ¾e nejsem na fejsbÅ¯ku, mám to jen z doslechu. Ale, majitel Zuckerberg na nÄ›m prý dokonce
zakazuje uveÅ™ejÅˆovat i fotky obleÄ•ený &ndash; pokud jsou vidÄ›t obrysy Å¾enských bradavek pÅ™es obleÄ•ení, tedy vÄ•e
TakÅ¾e nÄ›Å¾ný stvoÅ™ení se bez dÅ¯kladnÄ› vycpanýho postroje na tý svý pÅ™irozený ozdobÄ›, která se nám nÄ›kterým m
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neobejde. AÅ¥ uÅ¾ ta ozdoba stojí na svým místÄ› bez hnutí, jako mladej voják na stráÅ¾i, protoÅ¾e tak si to její obdivovatelé
pÅ™ejí, nebo se courá ve svým okolí bezprizornÄ›, sem tam tÅ™eba pÅ™i chÅ¯zi. CoÅ¾ má ale pro nás, jejich fanou&scaron;k
taky svÅ¯j pÅ¯vab, kdyÅ¾ je ten pohyb takovej provokativnÄ› ledabyle leÅ¾érní :-). Å˜ek´ bych, Å¾e v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by se n
ochladilo, si nejspí&scaron; musí asi preventivnÄ› pÅ™elepovat i bradavky. SamozÅ™ejmÄ›, nejlep&scaron;í bude tuhle Ä•ást tÄ
vÅ¯bec nefotit, a kdyÅ¾ uÅ¾, nechlubit se s tím na sociálních sítích. No, zakazovat ukazovat takovou nÄ›Å¾nou kÅ™ehkou krá
jakou ztopoÅ™ený bradavky bezesporu jsou, mÅ¯Å¾e jenom naprostej vyma&scaron;tÄ›nej pokrytec a barbar. PÅ™ece nikdo
nemÅ¯Å¾e myslet váÅ¾nÄ›, Å¾e by takovej nádhernej detail Å¾enský hrudi zpÅ¯sobil, Å¾e pÅ¯lka spoleÄ•nosti zvlÄ•í a upadn
nemravnosti. TakÅ¾e, z tohohle vyplývá, jak by potom mohl nÄ›kdo zveÅ™ejnit z dovolený tÅ™eba fotku Watchmana? &ndash;
tedy, myslím to, co reálnÄ› pÅ™es den poÅ™ád ukazuje - pokud tu nÄ›kde je, jasnÄ›.
Vyjel jsem z parkovi&scaron;tÄ› do
na prÅ¯zkum. Minul TuÄ•Åˆáky, ani dneska holt jejich foto nebude a vydal se k prvnímu opÄ›rnýmu bodu &ndash; Park Avenue.
UÅ¾ jsem tu míli mezi kolmými stÄ›nami ohraniÄ•ující údolí sice &scaron;el, ale co kdyÅ¾ jsem nÄ›co pÅ™ehlíd´? Ta cesta a
panoráma okolí jsou moc hezký. Hned zkraje jsem pozdravil faraona zas po dlouhý dobÄ›, co jsem tu byl naposled.
JenomÅ¾e, chodit tu mezi snejky, z toho nemám nikdy dobrej pocit. Jo, moÅ¾ná je turisti pÅ™ede mnou uÅ¾ vypla&scaron;ili,
ale, co kdyÅ¾ ne? Na&scaron;tÄ›stí vypla&scaron;ili, coÅ¾ jsem zjistil ale aÅ¾ na konci procházky. Pak zpátky po silnici pro
káru na parkovi&scaron;tÄ› a zase dál. Tak tady není. Projel jsem kolem TÅ™í klepen (Three Gossips), Ovce (Sheep
Rock) a Babylonský vÄ›Å¾e (Tower of Babel) a taky Varhan (Organ).
Ale, na ty dvÄ› poslednÄ› jmenovaný jsem poÅ™ád krá
Je&scaron;tÄ› se mi nepovedlo to v tý skále vidÄ›t. No nic, buÄ• nemám dost pÅ™edstavivosti, nebo jsem prostÄ› hloupej. Já si
to ale chytÅ™e vysvÄ›tluju tak, Å¾e jsem je&scaron;tÄ› nena&scaron;el to správný místo, odkud by to i hloupej poznal :-). MÄ›l
jsem tajnej tip, Å¾e tady nÄ›kde za tÄ›mi skalami, by se moÅ¾ná mohl schovávat. Tak, kdyÅ¾ ho neuvidím ze silnice, vrátím se
sem a zaÄ•nu pátrání z nejbliÅ¾&scaron;í cesty právÄ› tady.
Nastartuju káru a vyráÅ¾ím dál, míÅ™ím k Viklanu. To jsou ty zmiÅˆovaný 4 míle asi tak. Dá se u nÄ›ho zaparkovat, otoÄ
zpátky nebo se vydat po jedný z tÄ›ch pra&scaron;ných ven, do pou&scaron;tÄ›. Chvilku není nic, jenom pustina, pak je
vyhlídka na zkamenÄ›lý píseÄ•ný duny v dálce &ndash; nic zajímavýho pro toho, kdo míÅ™í do národního parku Zion, taky v Uta
jen víc na jihu. Tam si jich uÅ¾ije&scaron; zblízka aÅ¾ aÅ¾ a jsou fakt nádherný! A pak uÅ¾ zaÄ•ala na opaÄ•ný stranÄ› silnic
souvislá Velká Ä•ínská zeÄ•, teÄ• dopoledne pÄ›knÄ› nasvícená je&scaron;tÄ› nízkým sluncem od východu. Je zakonÄ•ená
skupinou skalních VÄ›Å¾í (Rock Pinnacles), asi tak míli od velkýho Viklanu (hmotnost prej 3500t po novu, ale tohle já
nehmotnil, jen odnÄ›kud zkopíroval).
Mám zrovna veliký &scaron;tÄ›stí, Å¾e se tu mÅ¯Å¾u tak pomalu courat a pátrat po Watchmanovi, protoÅ¾e za mnou
momentálnÄ› nikdo nejede. Silnice je tu fakt úzká, poÅ™ád dvojitá nikde nepÅ™eru&scaron;ovaná plná Å¾lutá uprostÅ™ed,
bez turnoutÅ¯, tj. míst pro uhnutí z cesty, abys umoÅ¾nil pÅ™edjetí tÄ›m rychlej&scaron;ím za tebou. Fleky, který se v takových
úsecích dají vyuÅ¾ít ale i k zastavení.
I kdyÅ¾ je povolená rychlost jenom asi 40 MPH, vÄ›t&scaron;inou tu jezdí tak o 5 víc.
Ale i kdyby ses tu, v týhle pustinÄ›, plahoÄ•il jen dvacítkou, pÅ™ejet tu dvojitou, aby tÄ› pÅ™edjeli, by si tu vopravdu nikdo
netroufnul. A zdrÅ¾ovat pomalou jízdou, kdyÅ¾ sem pÅ™ijede roÄ•nÄ› pÅ™es milion zvÄ›davých náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯, nejde
je na tak relativnÄ› malej park docela dost. A nÄ›který náv&scaron;tÄ›vníci z daleka chtÄ›jí projet celej Západ tady za pár dní,
takÅ¾e i tenhle park musí stihnout nafotit tÅ™eba jen za pouhej jeden den! Proto je na týhle hlavní vÄ›t&scaron;inou poÅ™ád
nÄ›kdo. UÅ¾ jsem z dálky propátral nÄ›kolik vztyÄ•ených &scaron;tíhlých obeliskÅ¯, ale poÅ™ád nic. Napadlo mÄ›, Å¾e jestl
by mohl být, tady je nejvÄ›t&scaron;í &scaron;ance &ndash; v Ä•ásti skalních VÄ›Å¾í! MÅ¯j AndÄ›l stráÅ¾nej mÄ› neopustil a by
k mýmu zájmu o Watchmana hodnÄ› shovívavej, jak jsem brzy zjistil. A tak jsem ho nepÅ™ehlíd´ &ndash; BYL TAM! Stál hrdÄ›
vztyÄ•enej, pÅ™ed hradbou skal. Jo, to bylo teda hodnÄ› rychlý hledání! A hlavnÄ› &ndash; bez námahy :-).
Sjel jsem co
nejvíc ze silnice na píseÄ•nej okraj, aby mÄ› káry mohly pÅ™ípadnÄ› pÅ™edjíÅ¾dÄ›t a v rychlosti fotil &ndash; neÅ¾ mÄ› tu nÄ
z místních stráÅ¾cÅ¯ spoleÄ•enský morálky jako totálního ne-mravu! JenomÅ¾e, Ä•tyÅ™násobný zvÄ›t&scaron;ení není nic mo
digitál je&scaron;tÄ› nebyl. A protoÅ¾e poÅ™ád nikde nikdo na dohled, v rychlosti jsem dostal bláznivej nápad. TÄ›ch asi sto
dvÄ› stÄ› metrÅ¯ k nÄ›mu pÅ™ebÄ›hnout a vyfotit si ho pÄ›knÄ› zblízka! A hned jsem to i proved´. PÅ™ikrÄ•enej jsem dÄ›lal ve
pokud moÅ¾no se vyhýbal tÄ›m ostrÅ¯vkÅ¯m Å¾ivota, aby ho nebylo zmaÅ™enýho po mnÄ› moc a k cestÄ› vyuÅ¾il holou skál
tvoÅ™ila dobrou pÅ¯lku cesty i kdyÅ¾ se mi tím vzdálenost o pár desítek metrÅ¯ natáhla. V rychlosti jsem udÄ›lal pár fotek a
pÅ™ikrÄ•enej, pÅ™ískokama, jako na vojnÄ›, honem rychle zpátky, neÅ¾ mÄ› tu chytnou. A mÄ›l jsem to akorát! Sotva jsem se
do káry a vyjel zase na asfalt, projela kolem z protismÄ›ru kára ranÄ•era. Tak to bylo vo chlup!
Na parkovi&scaron;ti
pÅ™ed Viklanem jsem zastavil se dodateÄ•nÄ› vydýchat a &scaron;el si ho po novÄ› udÄ›laným chodníku zase obejít, jako tady
v&scaron;ichni, kdyÅ¾ uÅ¾ tu jsem. A protoÅ¾e jsem teÄ• uÅ¾ mÄ›l spoustu volnýho Ä•asu, kdyÅ¾ to hledání bylo tak rychlý a
pokraÄ•oval jsem pak dál, do oblasti Oken (Windows Section), kde je tahle denní doba nejlep&scaron;í na focení úÅ¾asný
Dvojitý brány (Double Arch). Abych si uÅ¾il znovu tu zdej&scaron;í jedineÄ•nou pÅ™írodu, která nezev&scaron;ední nikdy.
Akorát jsem poÅ™ád nemoh´ pÅ™ijít na to, jak to, Å¾e jsem si pÅ™edtím nikdy Watchmana nev&scaron;iml? AÅ¾ odpoledn
návratu, mi to uÅ¾ bylo v&scaron;echno jasný &ndash; Watchman je vidÄ›t nejlíp dopoledne, kdyÅ¾ je dobÅ™e osvÄ›tlenej!
Odpoledne, jak se slunce pÅ™ehoupne na druhou stranu, je ve stínu tý hradby skal, co tvoÅ™í The Great Wall, Velkou Ä•ínskou
zeÄ•, dost nevýraznej na tmavým, stejnÄ› barevným pozadí, takÅ¾e si ho pak vÅ¯bec nemusí&scaron; v&scaron;imnout . . .
Zvlá&scaron;Å¥, kdyÅ¾ o nÄ›m jeden ne-ví a nemá dÅ¯vod se dívat do míst, kde mapa na nic zajímavýho, Å¾e by tam bylo,
neupozorÅˆuje. TeÄ• uÅ¾ zbývalo jenom poÄ•kat mÄ›síc, neÅ¾ se vrátím domÅ¯, abych nechal vyvolat film a dozvÄ›dÄ›l se, jak
povedly..
******

UbÄ›hlo sedm let a jsem v Arches zas. Dneska chci pro zmÄ›nu odhalit tajemství Ohnivé pece. Tedy, bude to aÅ¾ za tÅ™i dn
protoÅ¾e to byl nejbliÅ¾&scaron;í volnej termín na náv&scaron;tÄ›vu tohohle skalního labyrintu pÅ™ístupnej jedinÄ› s prÅ¯vodc
ale i tohle je v sezónÄ› úspÄ›ch, Ä•ekat takhle málo. A kdyÅ¾ jsem se zapsal, jedu se mrknout, co je tu novýho. Novej asfalt je
vidÄ›t hned. A u Watchmana pÅ™ímo naproti na jeho stranÄ› pÅ™idÄ›laný turnouty, dva malý fleky, tak na &scaron;est kár celk
Bezpochyby pro focení!
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JenÅ¾e jenom kousek pÅ™ed je je&scaron;tÄ› na druhý stranÄ› pÅ™idÄ›lanej dokonce nÄ›kolik desítek metrÅ¯ dlouhej a pa
&scaron;irokej parkovací pruh i pro autobusy nebo RV!!! Kdo by to byl Å™ek´, tady, u PuritánÅ¯. No moÅ¾ná takovej nápad
s focením zblízka mÄ›lo po mÄ› víc lidí, kdyÅ¾ se o Watchmanovi &scaron;eptandou dozvÄ›dÄ›li nebo si ho náhodou
v&scaron;imli. A správÄ› parku nezbylo nic jinýho, kdyÅ¾ tu dÄ›lali novej asfalt, neÅ¾ to vyÅ™e&scaron;it vybudováním parkova
plochy na zastavení pro focení. KdyÅ¾ udÄ›lat k nÄ›mu chodník by bylo na tuhle spoleÄ•nost tady a její morálku pÅ™ece jenom
moc :-).
Myslím, Å¾e ti s vhodnou orientací si mohou jeho malýho pÅ™ítele dobÅ™e uÅ¾ít. Å˜ek´ bych, Å¾e má dobrý pa
velikost i tvar &ndash; ale, posoudit objektivnÄ› to neumím, jsem totiÅ¾ orientovanej opaÄ•nÄ›. A jinak jsem docela rád, Å¾e tu
nikdy v parku nekempuju a tudíÅ¾ se ani nevyskytuju v noci. KdyÅ¾ tu Watchman prochází parkem a hlídá to tu, urÄ•itÄ› bych
bál, potkat ho tady. I kdyby byl hodnej, jako tÅ™eba obr KolodÄ›j. ProtoÅ¾e si ani dost dobÅ™e nedovedu pÅ™edstavit, jak mo
velkej &ndash; i kdyby byl malej &ndash; tenhle obr musí být, kdyÅ¾ má tak velkýho malýho pÅ™ítele, i kdyby ho mÄ›l moc velk
. . . Se spaním nemívám Å¾ádnej problém, ale, Å¾e se tomuhle stráÅ¾ci po noÄ•ní &scaron;ichtÄ› po kaÅ¾dý zdají ty eroti
který mají evidentnÄ› zásadní vliv na momentální stav jeho penisu &ndash; jiný vysvÄ›tlení pro to totiÅ¾ nemám &ndash; mu
trochu závidím. Na druhou stranu mu to pÅ™eju. ProtoÅ¾e noc co noc bez pÅ™estání uÅ¾ tak dlouho, doslova za kaÅ¾dýho p
tady poctivÄ› hlídat v&scaron;echnu tuhle nádheru v&scaron;ude kolem, aby ji mohlo vidÄ›t je&scaron;tÄ› moc a moc lidí i po
nás, aÅ¾ uÅ¾ tu my dávno nebudem, není urÄ•itÄ› Å¾ádná sranda. TakÅ¾e si to tenhle obrovitej stráÅ¾ce bezesporu zaslouÅ
TOULAVEJ Jo, a tady se doufám je&scaron;tÄ› mÅ¯Å¾ou tyhle fotky ukázat, tady je svÄ›t je&scaron;tÄ› normální...
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